
 

 

 

สมาคมกฬีากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย 
การแข่งขนักอล์ฟ Singha Senior Tour 2016 by Thailand PGA คร้ังที่ 5 

 ระหว่างวนัที่ 1 - 4 พฤศจกิายน 2559 
 

ช่ือรายการแข่งขนั:  5th Singha Senior Tour 2016 by Thailand PGA 
ประเภทการแข่งขนั 

1. ประเภท Grand Senior Pro อายตุั้งแต่ 68 ปีบริบูรณ์  เม่ือถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 
ชิงเงินรางวลัรวม 100,000 บาท (ไดรั้บเงินรางวลัทุกต าแหน่ง) 

2. ประเภท Super Senior Pro อายตุั้งแต่ 68 ปีบริบูรณ์  เม่ือถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 
ชิงเงินรางวลัรวม 300,000 บาท (อนัดบัท่ี 1-40 และเสมอ) 

3. ประเภท Senior Pro อายตุั้งแต่ 68 ปีบริบูรณ์  เม่ือถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 
ชิงเงินรางวลัรวม 1,000,000 บาท  (อนัดบัท่ี 1-60 และเสมอ) 

            หมายเหตุ  เงินรางวลัจะถูกหกัภาษี 5% และค่าด าเนินการสมาคมกีฬากอลฟ์อาชีพแห่งประเทศไทย 5% รวมเป็น 10% 
 
สถานท่ีแข่งขนั  สนามกอลฟ์ รอยลั ฮิลล ์กอลฟ์ รีสอร์ท แอนด ์สปา จงัหวดันครนายก 
 
การแข่งขนั 

1. ประเภท Grand Senior Pro และ Super Senior Pro 
 แข่งขนัแบบ สโตรค เพลย ์จ  านวน 18 หลุม วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 

       2.   ประเภท Senior Pro  
 แข่งขนัแบบ สโตรค เพลย ์จ  านวน 54 หลุม จ านวน 3 วนั ระหวา่งวนัท่ี  2 – 4 พฤศจิกายน 2559 
 หลงัจบการแข่งขนั 36 หลุม จะคดันกักอลฟ์ใหเ้หลือ 60 คน และเสมอ 
 รอบสุดทา้ย วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 เร่ิมขนัเวลา 7.00 น. เสร็จส้ินการแข่งขนั เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมพิธี

มอบรางวลั 
                      หมายเหตุ นกักอลฟ์ท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป สามารถใชร้ถกอลฟ์ได ้
 
คุณสมบติัผูร่้วมแข่งขนั  
รับสมคัรผูร่้วมแข่งขนั จ  านวนทั้งหมด 180 คน ประกอบดว้ย 

1. สมาชิกของสมาคมกีฬากอลฟ์อาชีพแห่งประเทศไทย 
2. นกักอลฟ์อาชีพท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสมาคมกีฬากอลฟ์อาชีพแห่งประเทศไทยไม่มีสิทธ์ิเขา้แข่งขนั  ผูท่ี้จะไดเ้ขา้แข่งขนั

คือผูท่ี้คณะกรรมการบริหารการแข่งขนัรายการ Singha Senior Tour 2016 by Thailand PGA เชิญให้ร่วมแข่งขนั
เท่านั้น 
 

 



การสมคัรและช าระค่าสมคัรแข่งขนั 
     ปิดรับสมคัรวนัท่ี 21 ตุลาคม 2559 
     ค่าสมคัร   ประเภท Grand Senior Pro  1,200  บาท 
                      ประเภท Super Senior Pro 1,500  บาท 
                      ประเภท Senior Pro 2,000  บาท 
                           
วนัฝึกซอ้มเป็นทางการ    วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 ค่ากรีนฟี 400 บาท 
วนัแข่งขนัช าระเฉพาะ ค่าแคดด้ี 350 บาท และค่ารถกอลฟ์ 800 บาท (นัง่คู่) 
ค่าบริการสนาม   แสดงบตัรสมาชิกสมาคมกีฬากอลฟ์อาชีพแห่งประเทศไทย หรือบตัรสมาชิกสมาคมนกักอลฟ์อาชีพอาวโุส                
ไทย 
     ค่ากรีนฟีวนัธรรมดา 400   บาท 
     ค่ากรีนฟีวนัหยดุ 700   บาท 
     ค่าแคดด้ี 350   บาท 
     ค่ารถกอลฟ์นัง่เด่ียว/นัง่คู่                                                             600/800   บาท 
 
สมัครแข่งขันโปรดติดต่อ คุณศิริลกัษณ์ สนแย้ม (คุณพู) โทรศัพท์ 089-956-6996 
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ระเบียบการแข่งขนัของ Singh Senior Tour 2016 by Thailand PGA 
(ใช้เฉพาะการแข่งขนั ณ สนามกอล์ฟรอยลั ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ สปาร์) 

 
1. รายช่ือหัวไม้ทีส่อดคล้องกบักฎข้อบังคับ (List of Conforming Driver Heads) หมายเหตุของกฎข้อ 4-1 

หวัไม ้(Driver) ท่ีผูเ้ล่นน ามาใชแ้ข่งขนั ส่วนของหวัไมก้อลฟ์ (Club Head) ตอ้งเป็นรุ่น (model) และมุมองศาหนา้ไม ้

(loft) ท่ีปรากฏอยูใ่นรายช่ือหวัไมท่ี้สอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั (List of Conforming Driver Heads) จดัท าโดย R&A 

ฉบบัปัจจุบนั (สามารถตรวจสอบรายช่ือไดท่ี้ส านกังานจดัการแข่งขนั) 

การปรับโทษส าหรับการสโตรคด้วยไม้กอล์ฟทีฝ่่าฝืนข้อก าหนด       ตดัสิทธ์ิจากการแข่งขนั 

2. ลูกกอล์ฟสอดคล้องรายช่ือ R&A(www.randa.org) 

ลูกกอล์ฟทีผู้่เล่นใช้เล่น ต้องมีช่ืออยู่ในรายช่ือลูกกอล์ฟทีส่อดคล้องกบักฏข้อบังคับฉบับปัจจุบันตามทีอ่อกไว้โดย อาร์ 

แอนด์ เอ 

การปรับโทษส าหรับการละเมิดเง่ือนไข ตัดสิทธ์ิการแข่งขัน 

3. แคดดี ้

 ไม่อนุญาต นกักอลฟ์ใชแ้คดด้ีส่วนตวั 
       4.   ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดบน คลบั เฮ้าส์ และในสนามแข่งขัน 

 ฝ่าฝืนมีโทษตดัสิทธ์ิการแข่งขนัและลงโทษตามมติของคณะกรรมการบริหารการแข่งขนั 

       5.   มารยาทในการแข่งขัน 

 ไม่กล่าววาจาหยาบคาย ส่อเสียด กา้วร้าวต่อผูอ่ื้น หรือใหใ้หร้้ายต่อคณะกรรมการจดัการแข่งขนั ทั้งระหวา่ง

การแข่งขนั และภายนอกสนามแข่งขนั 

 ฝ่าฝืนมีโทษตดัสิทธ์ิการแข่งขนั  และลงโทษตามมติคณะกรรมการบริหารการแข่งขนั 

       6.   สกอร์การ์ด  

 ผูเ้ล่นทุกคน ตอ้งท าหนา้ท่ีการเป็นมาร์คเกอร์ อยา่งเคร่งครัด ระมดัระวงั และจดสกอร์ทุกคร้ังเม่ือเล่นจบหลุม 
 การส่งสกอร์ ควรส่งพร้อมกนัทั้งกลุ่มต่อกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีรับสกอร์  

       7.  การดรอป 

 การดรอปทุกคร้ัง ควรปรึกษามาร์คเกอร์ เพื่อท าใหไ้ม่มีขอ้สงสัย 

 

http://www.randa.org/


       8.  เคร่ืองมือส่ือสาร 

 ขอความร่วมมือ งดใชเ้คร่ืองมือส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในระหวา่งการแข่งขนั 

        9. การเล่นด้วยวธีิโกง 

 การเล่นโดยใชว้ธีิโกงทุกรูปแบบ กรรมการผูต้ดัสินจะสอบสวนหาขอ้สรุป และส่งใหก้บัคณะกรรมการ

บริหารการแข่งขนั เป็นผูด้  าเนินการพิจารณา 

 ฝ่าฝืน ถือวา่ผิดระเบียบการแข่งขนัอยา่งร้ายแรง  และจะลงโทษตามมติคณะกรรมการบริหารการแข่งขนั 

 

การพจิารณาโทษและความผิดต่างๆ จะมีคณะกรรมการบริหารการแข่งขัน ด าเนินการสอบสวนผู้เล่นทีก่ระท า

ความผดิ และ/หรือผู้ตัดสินที่กระท าความผดิ เพ่ือตัดสินช้ีขาด โดยค าตัดสินของ คณะกรรมการบริหารการแข่งขัน 

ถือเป็นทีส้ิ่นสุด 

 

หมายเหตุ  ขอให้นักกอล์ฟทุกท่านศึกษาระเบียบการแข่งขันอย่างละเอียด 
 

************************************ 
             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารจากนายกสมาคมกฬีากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย 

 การแข่งขนัในคร้ังน้ี  เพื่อเป็นการปรับภาพลกัษณ์เร่ืองการเล่นไม่ถูกกฎ  สมาคมฯ จ าเป็นตอ้งออกระเบียบการแข่งขนั
ท่ีผดิไปจากปกติเพิ่มเติมข้ึน  จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน กรุณาปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบั และมารยาทเพื่อใหก้าร
จดัการแข่งขนัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  บรรลุภาพลกัษณ์   ความซ่ือตรง  เกียรติยศ  ศกัด์ิศรีของกอลฟ์ท่ีทุกคนตอ้งการ 

 ทราบดีวา่เป็นการเพิ่มภาระแก่ผูเ้ล่น  แต่เม่ือพิจารณาแลว้  กรณีท่ีเล่นผดิกฎเช่นน้ี  หากไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผู ้
เล่นดว้ยกนั  ก็ยากท่ีจะแกปั้ญหาได ้

 ขอใหคิ้ดเสียวา่น่ีคือการสอน  การเรียนรู้ระหวา่งผูเ้ล่นดว้ยกนัท่ีมีประสบการณ์กบัโปรฯ หนา้ใหม่ท่ีเพิ่งเขา้มา  ขอให้
ทุกคนมีจิตอาสาท่ีจะเป็นผูรั้บและผูใ้หเ้พื่อพฒันาและแกภ้าพลกัษณ์วงการไปดว้ยกนั 

 

          ........................................................ 

                  ( เมธี  สุทศัน์  ณ อยธุยา) 

  นายกสมาคมกีฬากอลฟ์อาชีพแห่งประเทศไทย   


